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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف   
 .األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

  :أما بعد
فإن الورع عمل عظيم من أعامل القلوب، وعمود من   

يطهر القلب من األدران، ويصفي  فهو الذي أعمدة الدين،
 . وهو ثمرة شجرة اإليامن،النفس من الزبد

 الورع، معنى لبيان العارش الكتيب هذا يف وسنتطرق  
 ونتحىل نكتسبه وكيف وفوائده؟ ثمراته من وبعضا وحقيقته،

 اهللا يل إلقاءها لقلوب التي يرسسلسلة أعامل ا ضمن وهو ،به
 وشاركني يف إعدادها الفريق العلمي يف جمموعة ،يف دورة علمية

 .وها هو اليوم يسعى إلخراجها عىل هيئة مادة منشورة زاد،
 وتعاىل أن ييرس لنا اخلري والفالح، نسأل اهللا سبحانهو  

 .، إنه سميع جميب والعملوأن يسهل علينا طريق العلم
 



 

 
 

 
 



 الـورع  
  

 

مثل اإليامن كشجرة؛ فأصلها : (-اهللارمحه -قال طاووس   
خري يف   كذا، وثمرها الورع، والالشهادة، وساقها وورقها

 .)١()شجرة ال ثمر هلا، وال خري يف إنسان ال ورع له
الورع عامد : (-اهللارمحه -وقال القاسم بن عثامن   
 .)٢()الدين

-والورع أصل الطاعة، قال احلارث بن أسد املحاسبي   
 .)٣()أصل الطاعة الورع: (-اهللارمحه 
 .)٤()أصل الدين الورع: (-اهللارمحه -وقال قاسم اجلوعي   
 :بوالورع دليل صالح العبد، قال عمر وابن عمر   

                                                      
 .)٦٣٥(السنة لعبد اهللا بن أمحد   )١(
 ).٤٩/١٢٢(تاريخ دمشق   ) ٢(
 ).١٠/٧٦(حلية األولياء   ) ٣(
 ).٤٩/١٢٣(تاريخ دمشق   ) ٤(



 الـورع  
 

 

  صالة أحد وال صيامه، وانظروا إىل صدق حديثهال تنظروا إىل(
 . )١()إذا حدث، وإىل أمانته إذا ائتمن، وإىل ورعه إذا أشفى

- ًوقد كان السلف يتعلمون الورع تعلام، قال الضحاك   
 .)٢()لقد رأيتنا وما نتعلم إال الورع: (-اهللارمحه 
 .)٣()أدركنا أصحابنا وما يتعلمون إال الورع: (ًوقال أيضا  

  

                                                      
 ).٥٢٧٨ ،٥٢٨١(شعب اإليامن   ) ١(
 ).٢٧(الورع البن أيب الدنيا   ) ٢(
 ).٢٦(الورع البن أيب الدنيا   )٣(



 الـورع  
  

 

 

ًورع، يرع، ورعا، ورعة: يقال. ُّالتحرج:  يف اللغةالورع   ًَ ِ ُِ َِ. 
َّتورع عن كذاو   َ َأي حترج: َ َّ َ َ. 
الكف عن احلرام، ثم استعري للكف عن : وأصل الورع  

 .)١(املباح واحلالل
 

 .اختلفت عبارات العلامء يف تعريف الورع  
 اجتناب: الورع: (- اهللارمحه  -ل بن عياض فقد قال الفضي  

 .)٢()املحارم
ترك كل : الورع: (-اهللارمحه -وقال إبراهيم بن أدهم   
 . )٣()وترك الفضالت، وترك ما ال يعنيك، شبهة

                                                      
 .)٨/٣٨٨(لسان العرب   )١(
 ).٨/٩١(حلية األولياء   )٢(
 ).٢/٢١(مدارج السالكني   )٣(



 الـورع  
 

 

ترك : الورع: ( الورع بقوله-اهللارمحه  -وعرف ابن القيم   
 .)١()ُما خيشى رضره يف اآلخرة

الورع : (-اهللارمحه -لكتاين وقال أبو بكر حممد بن عيل ا  
 .)٢()مالزمة األدب، وصيانة النفس: هو

ترك ما ال بأس به : الورع: (-اهللارمحه -وقال الزرقاين   
 .)٣()ًحذرا من الوقوع مما به بأس

اجتناب الشبهات : الورع: (-اهللارمحه -وقال اجلرجاين   
 .)٤()ًخوفا من الوقوع يف املحرمات

ما ال ىل يف ترك ما يريب إالورع كله : (وقال بعضهم  
 .)٥()يريب

 :توقي كل ما حيذر منه، وغايته: حقيقة الورع: (وقال آخر  
                                                      

 ).١١٨(الفوائد   ) ١(
 ).٥٤/٢٥٧(تاريخ دمشق   ) ٢(
 ).٢/٤٢(مناهل العرفان   ) ٣(
 ).٣٢٥(التعريفات   ) ٤(
 ).٣/٥٢٩(فيض القدير   ) ٥(



 الـورع  
  

رك ـة الشـر يف طهارة اإلخالص من شائبـق النظـتدقي
 .)١()اخلفي

 :إن مراتب الورع أربع: وللجمع بني أقوال العلامء نقول  

 . وهو أن يرتك املحرمات: إحداها  

: وثانيتها    وهو االمتناع عام يتطرق إليه 
 .احتامل التحريم

  وهو أن يرتك ما ال بأس به خمافة أن: وثالثتها  
 .يقع فيام فيه بأس

 ً وهو ترك ما ال بأس به أصال،: ورابعتها  
، أو أن يسهل له كراهية أو اهللاولكن خياف أن يكون لغري 

 .معصية
َهؤالء العلامء عرف الورع بإحدى مراتبهٍفكل واحد من    َّ َ. 

                                                      
 ).٣/٥٧٥(فيض القدير ) ١(



 الـورع  
 

 

 

َ سبحانه وتعاىل هذا الكتاب العزيز حلاهللاأنزل  لقد   ِ َ ٍم َكَ
أن يتصف الناس بالورع ليفوزوا بخريي الدنيا : عديدة، منها

Ú Ù  Ø × Ö Õ :واآلخرة، قال تعاىل
  â á à ß Þ Ý Ü Û ]١١٣:طه[. 

: قال â :  يف تفسري قوله-اهللارمحه -قال قتادة   
  .)١()ًورعا(

 كام أنه سبحانه كان يرضب األمثال ألهل الورع ليثبتوا عىل  
9 : ; >   = < :هذه احلال احلسنة، قال تعاىل

J I  H G F  E DC B  A @ ? 
  .]١٢٨:طه[

 .)٢()أولو النهى هم أهل الورع: (-اهللارمحه -قال قتادة   

                                                      
 ).٨/٤٦٤(تفسري الطربي   )١(
 ).٨/٤٧٥(تفسري الطربي   ) ٢(



 الـورع  
  

 رضب األمثال ألجل أن يتورع الناس الكتاب واهللافإنزال   
 .ٌدليل عىل وجوب هذا العمل القلبي العظيم؛ أال وهو الورع

والورع الواجب إنام هو أدنى مراتب الورع، وهو ترك   
 . إليهامندوباملحرمات، أما املراتب األخرى ف

 

فضل الورع يف أحاديث  rلقد بني رسولنا الكريم   
 :عديدة

َيا أبا «: r اهللاقال رسول :  قالس فعن أيب هريرة   َ َ
ِهريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس َّ َ ََ ْ ْ ً َ ْ َُ ُ ِ ُ َ َ ْ َ«)١(. 

: r اهللاقال رسول :  قالسوعن سعد بن أيب وقاص   
ُخري دينكم الورع« ََ ُ ُْ ِ ِ ُ  . )٣( سومثله عن حذيفة بن اليامن . )٢(»َ

                                                      
 .، وصححه األلباين)٤٢١٧(رواه ابن ماجة   ) ١(
 . ووافقه الذهبي، )٣١٤(رواه احلاكم   )٢(
، وصححه )٣٩٦٠(، والطرباين يف املعجم األوسط )٣١٧(رواه احلاكم   ) ٣(

 .األلباين 



 الـورع  
 

 

 اهللاقال رسول : قال سوعن عمرو بن قيس املالئي   
r :»َمال ُك دينكم الورعَ ََ ُ ُ ِ ِ ُ«)١(. 

ٌ يشء اهللاما أعجب رسول : (قالت لوعن عائشة   
ًمن الدنيا، وال أعجبه منها إال ورعا ِ َ()٢(. 

ًوقد تنبه أيضا لفضل هذا الورع سلفنا الصالح، فجاءت   
 .أقواهلم وأفعاهلم حتث عليه

إن الدين ليس بالطنطنة : ( قالسفعن عمر بن اخلطاب   
 .)٣()كن الدين الورعمن آخر الليل، ول

التفكر، : أفضل العبادة: ( قال-اهللارمحه -وعن احلسن    
 .)٤()والورع

 .)٥()الورع: احلكمة: (ًوقال أيضا  

                                                      
 ).١٤(، والورع البن أيب الدنيا )٢٦١١٥(مصنف ابن أيب شيبة   )١(
 ).٥٣٥(رواه الطرباين يف املعجم األوسط   )٢(
 ).١٢٥(الزهد لإلمام أمحد   )٣(
 ).٣٧(الورع البن أيب الدنيا   )٤(
 ).٣/٣١٣(، وتفسري القرطبي )١/٣٣٤(تفسري البغوي   ) ٥(



 الـورع  
  

الورع عام  :العبادة: (- اهللارمحه  -وقال سعيد بن املسيب   
  .)١()حرم اهللا والتفكر يف أمر اهللا

ِّبن الشخري اهللاوقال مطرف بن عبد    خري : (-اهللارمحه - ِّ
 . )٢()دينكم الورع

ًإنك لتلقى الرجلني أحدمها أكثر صوما وصالة : وكان يقول  
ًوصدقة، واآلخر أفضل منه بونا بعيدا  ذاك؟ وكيف: قيل له. ً

 .)٣(ًهو أشدمها ورعا هللا عن حمارمه: فقال
أفضل العمل : (-اهللارمحه -وقال حييى بن أيب كثري   
 .)٤()الورع

 
 

                                                      
 ).٤/٣٠١(تفسري القرطبي   ) ١(
 ).١٢/١٧(تفسري الطربي   ) ٢(
 ).٣٥٤٩١(، ومصنف ابن أيب شيبة )١٢/١٧(تفسري الطربي   )٣(
 ).٨١٤٩(شعب اإليامن   ) ٤(



 الـورع  
 

 

 

إن ورع الفقهاء ليس كورع عامة الناس؛ ألن ورعهم   
ُيثمر من الفوائد معهم ما ال يثمر مع غريهم ُِ ِْ ُْ ُ. 

 : قال بعضهم
ًوإن فقيها واحدا متورعا   ً ً َ َِّّ َُ َ ََ ِ ِ ِ   
ِأشد عىل الشيطان من ألف عابد     ِ ِِ َ َْ َ َْ ِْ َ َّ ََ ُّ)١( 
الذي ًولذلك فإن العلامء جعلوا التورع رشطا يف القايض   

يقيض بني الناس؛ ألن القضاء من أعىل الوظائف واملراتب 
الدنيوية، وهو حمل الفصل بني املتنازعني يف مسائل األموال 
والفروج ونحوها، فاشرتطوا هلذه املرتبة العلية أن يكون 

 .)٢(صاحبها ورعا
 
 

                                                      
 ).١٩٩( التعريف نرش طي) ١(
 ).١٥/١٥٤(تفسري القرطبي ) ٢(



 الـورع  
  

 

 

 r اهللاسمعت رسول : قال ب عن النعامن بن بشري  
َالل بني واحلَاحلإن «: يقول َ ٌَ ِّ َ َرام بني، وبينهام مشبهات ال يعلمهاَ َ ُ ٌُ َ ُ ْ ِّ َ ََ ْ َّ َ َ ََ ٌ ََ َ 

َكثري من الناس، فمن اتقى  َّ َّْ َْ َ ِ ِ ٌِ ِشبهات استربأ لدينه وعرضه، ُاملَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ََّ َ َ َ َ
َومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول  ْ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ ٍَ َ ِ َ ُّ ِ َمى أوشكِاحلَ َ ْ َ ْ أن َ َ

َيواقعه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى  ِ ِ ٍ ِ ِ َِّ َِّ َِ َ ُ َ ََ ََ ًَ َ ُِّ ِ يف أرضه اهللاُ ِ ْ َ ِ
ِحمارمه، أال وإن يف  َّ ِ َ َُ َ ُ ِ َ َسد مضغة إذا صلحت صلح َاجلَ َ َ ََ َْ َ ِ ً َ ْ ُ ُسد َاجلَِ َ

َكله، وإذا فسدت فسد  ْ ََ ََ َ َ ِ َ ُ ُّ َسد كله، أال وهي َاجلُ َِ َ َُ َ ُّ ُ ْقلبالُ َ«)١( . 
: r اهللاقال رسول : قال سوابصة بن معبد وعن   
ُثمِاإل« ِما حاك يف : ْ َ َ ُقلب، وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس الَ َ َّ َ َّ ََّ َ ْ ََ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ

َوأفتوك ْ ََ ْ َ«)٢( . 

                                                      
   ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢(رواه البخاري ) ١(
 .، وحسنه األلباين)١٨٠٣٠(رواه أمحد ) ٢(



 الـورع  
 

 

هل الورع إال : (-اهللارمحه -وقال حسان بن أيب سنان   
 .)١(!)إذا رابك يشء تركته؟

 

فإنه اإلمساك عام : أما الورع: (-اهللارمحه -مية قال ابن تي  
 قد يرض، فتدخل فيه املحرمات والشبهات؛ ألهنا قد ترض، فإنه

ومن وقع يف ، من اتقى الشبهات فقد استربأ لعرضه ودينه
الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك 

 . أن يواقعه
 مرجوحة ملا تقرتنوأما الورع عام ال مرضة فيه، أو فيه مرضة   

 ٌبه من جلب منفعة راجحة أو دفع مرضة أخرى راجحة؛ فجهل
َّوظلم، وذلك يتضمن ثالثة أقسام ال يتورع عنها ٌَ  املنافع املكافئة: ُ

 والراجحة واخلالصة، كاملباح املحض أو املستحب أو الواجب،
 .)٢()فإن الورع عنها ضاللة

                                                      
 ).٤٦(الورع البن أيب الدنيا ) ١(
 ).٦١٦-١٠/٦١٥(جمموع الفتاوى ) ٢(



 الـورع  
  

لورع، وإنام ٍوليس املقصود أن كل عمل حالل ال يدخله ا  
املباحات التي ليس من ورائها أي مفسدة، وال جتر إىل أي 

 .ضاللة؛ فإن التورع عنها ليس بتورع
؛ ألن اهللافاملسلم عليه أن ينتبه من االقرتاب من حدود   

 [ ^ _ `  :االقرتاب منها يوشك أن يوقعه فيها
a ]١٨٧:البقرة[، Ã Â Á À ¿  

أواخر احلالل حيث هنى : ، واحلدود يراد هبا]٢٢٩:البقرة[
 عن القربان، واحلدود من جهة أخرى قد يراد هبا أوائل احلرام،

ّوال تقربوا ما حرم ،  لكماهللاال تتعدوا ما أباح : فيكون املعنى
، ّ عليكم، فالورع خيلص العبد من قربان هذه وتعدي هذهاهللا

فمجاوزة احلد يف احلالل يمكن أن يوقعه يف الكبائر العظيمة 
 .رام الشديدواحل
وقد ورد عن السلف أهنم كانوا يرتكون بعض املباحات   

 .ًخوفا من وصوهلم إىل املحرمات



 الـورع  
 

 

إين ألحب أن أدع بيني وبني : (بقال ابن عمر   
ِّأحرمهااحلرام سرتة من احلالل، وال  ُ()١(. 

 ال يصيب العبد حقيقة: (-اهللارمحه -وقال سفيان بن عيينة   
وحتى ، ًني احلرام حاجزا من احلاللاإليامن حتى جيعل بينه وب
 .)٢()يدع اإلثم وما تشابه منه

ال يسلم للرجل : (-اهللارمحه -وقال ميمون بن مهران   
 .)٣()ًاحلالل حتى جيعل بينه وبني احلرام حاجزا من احلالل

ال يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى : (وقال بعض السلف  
 . )٤()ًيدع ما ال بأس به حذرا مما به بأس

ًكنا ندع سبعني بابا من احلالل خمافة أن : (وقال بعضهم  
 .)٥()نقع يف احلرام

                                                      
 ).٥٠(الورع لإلمام أمحد   )١(
 ).٥٠(الورع لإلمام أمحد   ) ٢(
 ).٤/٨٤(ولياء حلية األ  ) ٣(
 ).٢/٢٢(مدارج السالكني   ) ٤(
 ).٢/٢٢(مدارج السالكني   ) ٥(



 الـورع  
  

كام أن بعض املباحات ال جيوز تركها؛ ألهنا من باب   
ً، كرتك الزواج مطلقا، وترك rاإلعراض عن سنة النبي 

 الزواج، والنوم، rالنوم، وترك الطعام؛ ألن من سنة النبي 
 .وأكل الطعام

باحات قد تنقلب بالنية الصاحلة إىل ًوأيضا فإن بعض امل  
  عىل العبادة،التقوىعبادات، كمن يأكل الطعام وينوي بذلك 

أو يالعب زوجته وأوالده وينوي بذلك إشباع رغباهتم 
وحاجاهتم النفسية؛ فإن هذه األعامل خترج من باب املباحات 
ًوتدخل يف باب الطاعات، وتركها تورعا ليس من التورع يف 

 .يشء
 

قال إبراهيم بن . ينقسم الناس يف الورع إىل أربعة أقسام  
 فمنهم ورع عن القليل: الناس أربعة يف الورع: (اهللا رمحه أدهم

 والكثري، ومنهم ورع عن القليل وإذا أرشف عىل الكثري مل يتورع
 عنه، ومنهم ورع عن الكثري ويدنس ورعه بالقليل، ومنهم من
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 .)١()ال يتورع عن قليل وال كثري
 .هم الذين يتورعون عن الصغائر والكبائر: فالصنف األول  
كالرجل البسيط يتورع عن أكل أموال : والصنف الثاين  

ً له يف يوم من األيام سلطة ومركزااهللالناس القليلة، فإذا كتب  ٍ 
 .تراه يأكل األموال الطائلة

يقع فيه أكثر الناس، فرتاه ال يزين، وال : والصنف الثالث  
كل الربا، وال يقع يف الكبائر؛ ولكنه ال يتورع عن بعض يأ

 .الصغائر كالنظر إىل النساء، أو سامع األغاين، ونحو ذلك
هم الذين يقعون يف الصغائر والكبائر : والصنف الرابع  

 .ال يتورعون عن يشء منها
ُوحقيقة الورع أن يكون شامال لكل يشء، فالرجل الورع   َِ ً 

واجبات، وينتهي عن مجيع املناهي هو الذي يعمل بجميع ال
 .واملحرمات، ويبتعد عن مجيع األمور املشتبهات

                                                      
 ).٦/١٩٩(تاريخ بغداد ) ١(
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 أتقىًلو أن رجال : (-اهللارمحه - بن املبارك اهللاقال عبد   
ًن يشء واحد مل يكن ورعاعمائة يشء ومل يتورع  ِ()١(. 

ًكام أن من شمول الورع أن يكون الرجل ورعا بقلبه،   
ًأن يكون الرجل ورعا بقلبه ولسانه، وجوارحه، فال يكفي 

 فاإلنسان املسلم عليه. فقط، أو بجوارحه فقط، أو بلسانه فقط
: أن يتورع يف اجلوانب التي قد يؤدى الولوغ فيها إىل املهالك

سواء يف النظر، أو يف السمع، أو يف الشم، أو يف اللسان، أو يف 
 .وهكذا... البطن، أو يف الفرج، أو يف اليد، أو يف الرجل 

 ًوأشد يشء عىل املسلم أن يكون ورعا بلسانه، قال احلسن  
فتشنا الورع فلم نجده يف يشء أقل : (-اهللارمحه -بن صالح 

 .)٢()منه يف اللسان
أشد الورع يف : (-اهللارمحه -وقال الفضيل بن عياض   
 .)٣()اللسان

                                                      
 ).٨/١٦٧(حلية األولياء ) ١(
 ).٧/٣٢٩(حلية األولياء ) ٢(
 ).٨/٩١(حلية األولياء ) ٣(
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الورع يف الكالم أشد منه يف : (-اهللارمحه -وقال اجلنيد   
 .كتساب هو عمل اجلوارح واال)١()االكتساب

الورع يف املنطق : (-اهللارمحه -وقال إسحاق بن خلف   
 .)٢()أشد منه يف الذهب والفضة

 

يف بعض نواحي املدينة ومعه  بخرج ابن عمر   
 أصحاب له، ووضعوا سفرة هلم، فمر هبم راعي غنم فسلم،

 فقال.  السفرةهلم يا راعي، هلم فأصب من هذه: فقال ابن عمر
أتصوم يف مثل هذا اليوم احلار : فقال ابن عمر. إين صائم: له

وأنت يف هذه اجلبال ترعى هذه الغنم؟ فقال  الشديد سمومه،
فقال له ابن عمر وهو يريد أن . إين واهللا أبادر أيامي اخلالية: له

فهل لك أن تبيعنا شاة من غنمك هذه فنعطيك : خيترب ورعه
إهنا ليست يل : حلمها فتفطر عليه؟ فقال ثمنها ونعطيك من

                                                      
 ).١٠/٢٦٩(حلية األولياء ) ١(
 ).٨/٢٠٥(تاريخ دمشق ) ٢(
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ًفام عسى سيدك فاعال : فقال له ابن عمر. بغنم، إهنا غنم سيدي
فوىل الراعي عنه وهو رافع . الذئب؟فقدها فقلت أكلها  إذا

فجعل ابن عمر : ؟ قالاهللافأين : إصبعه إىل السامء وهو يقول
لام ف. ؟اهللافأين : قال الراعي: يردد قول الراعي وهو يقول

قدم املدينة بعث إىل مواله فاشرتى منه الغنم والراعي، 
 .)١(فأعتق الراعي ووهبه الغنم

 

ٍخيتلف الورع من شخص إىل آخر؛ حسب علم الشخص،   
 .ومكانته، وعمره، وغري ذلك

فمن ورع صغري السن أال يتكلم يف أمور املسلمني الكبرية   
كبري السن صاحب اخلربة والعقل الراجح والعامة، ومن ورع 

 .أن يتكلم فيها ويعطي رأيه ألولياء األمر
وكذلك خيتلف الورع بالنسبة للجاهل والعامل، يقول هبة   
من ورع العامل أن يتكلم، : يقال: (-اهللارمحه - املقري اهللا

                                                      
 ).٥٢٩١(شعب اإليامن   ) ١(
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 .)١()ومن ورع اجلاهل أن يسكت
الورع طلب : ( عن الورع فقال-اهللارمحه -وسئل ابن عيينة   

العلم الذي يعرف به الورع، وهو عند قوم طول الصمت 
وقلة الكالم، وما هو كذلك، إن املتكلم العامل أفضل عندي 

 .)٢()وأورع من اجلاهل الصامت
 
 
 

                                                      
 ).٣٨(الناسخ واملنسوخ للمقري   )١(
 ).٧/٢٩٩(حلية األولياء   ) ٢(
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ًهناك مسألة مهمة جدا يف هذا العمل القلبي العظيم، أال   
ع بدون علم، ُّوهي اقرتان العلم بالورع؛ ألنه ال يمكن التور

إن التورع عن حمارمه سبحانه : (-اهللارمحه -قال أبو السعود 
 . )١()موقوف عىل معرفة احلالل واحلرام املنوط بالكتاب والسنة

أن متام الورع : (-اهللارمحه -وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
يعلم اإلنسان خري اخلريين ورش الرشين، ويعلم أن الرشيعة مبناها 

صالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها، وإال عىل حتصيل امل
فمن مل يوازن ما يف الفعل والرتك من املصلحة الرشعية واملفسدة 
ٍالرشعية؛ فقد يدع واجبات ويفعل حمرمات، ويرى ذلك من  ٍ
  ).ًالورع، كمن يدع اجلهاد مع األمراء الظلمة ، ويرى ذلك ورعا

 عنده يشء من  جيش من املسلمني أمريه- ًمثال –فيأيت   
 :الفسق، وهم يف حالة جهاد مع الكفرة، فيجيء أحدهم ويقول

 . أنا أتورع أن أجاهد وراء هذا الفاسق
                                                      

 ).٢/١٣٠(تفسري أيب السعود ) ١(
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ماذا سيحصل جراء هذا الورع الكاذب؟ سيجتاح العدو   
  !!البلد وتقع اهلزيمة يف املسلمني

أن أحدهم مات أبوه : ومن الورع املبني عىل غري علم  
عليه ديون، فلام جاء الناس يطالبون وعنده أموال مشبوهة، و

 .ّأنا أتورع أن أقيض ديون أيب من الشبهة: بحقوقهم قال االبن
فهذا الورع فاسد وصاحبه جاهل؛ ألنه يرتك أداء حقوق   

 . الناس بزعم أن يف مال أبيه شبهة، مع أن سداد الديون واجب
 . فاجلهل جيعل بعض الناس يرتكون واجبات بزعم الورع  
ويدع اجلمعة واجلامعة : (-اهللارمحه - ابن تيمية ثم قال  

 خلف األئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع،
 ويمتنع عن قبول شهادة الصادق وأخذ علم العامل ملا يف صاحبه

من بدعة خفية، ويرى ترك قبول سامع هذا احلق الذي جيب 
  .)١()سامعه من الورع

 
                                                      

 ).١٠/٥١٢(جمموع الفتاوى ) ١(
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ٌان كثري من سلفنا الصالح يتحىل بصفة الورع، ومع لقد ك  
ذلك ينفوهنا عن أنفسهم؛ لعلمهم بأهنا صفة ال تتحقق إال 

يا : (-اهللارمحه -ٍبعد تعب شديد، وعمل كبري، يقول الشعبي 
معرش العلامء، يا معرش الفقهاء، لسنا بفقهاء وال علامء، ولكنا 

، إنام الفقيه ًقوم قد سمعنا حديثا فنحن نحدثكم بام سمعنا
 .)١()اهللا، والعامل من خاف اهللامن ورع عن حمارم 

 .وإليكم هذه الصور من صور ورع الصاحلني
 

ْاشرتى رجل من «: r اهللا، قال رسول سعن أيب هريرة    ُِ ٌ َ َ َ ْ
َرجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشرتى  َ ْ َِ َّ ُ َُ َ َ ُ َ َُّ ََ ً َ ِعقار يف عقارالٍ َ ََ َِ ًجرة  ِهَ َّ َ

َفيها ذهب، فقال له الذي اشرتى  َ ْ َِ َِّ َُ ٌ ََ َ َ َعقارالَ َ ِّخذ ذهبك مني،: َ ُِ َ َ َ َ َ إنام ْ َّ ِ
َاشرتيت منك  ْ ُِ ْ َ َ َرض، ومل أبتع منك الذهبَاألْ َ ْ ْ ََّ َ ْ َِ َ ْ َ َ ِفقال الذي . ْ َّ َ َ َ

                                                      
 ).٤/٣١١(حلية األولياء ) ١(
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َرضَاأل )١(ََرشى َإنام بعتك : ْ ُ ْ ِ َ َّ َرض وما فيهاَاألِ ِ َ َْ فكل منهام -. َ
َ قال-أخذ الذهبتورع عن  ِفتحاكام إىل رجل، فقال الذي : َ َّ َ َ َ ٍَ ُ ََ َ ِ َ َ َ
ِحتاكام إليه ْ َ ِ َ َ َ َلكام ولد؟ فقال أحدمهَأ: َ ُ ٌَ ََ َ َ َ َ ََ ٌيل غالم: اُ َ ُ َوقال . ِ َ ُخراآلَ َ :
ٌيل جارية َ ِ َ َقال. ِ ُأنكحوا : َ ِ ْ َغالم الَ َ َارية، وأنفقوا عىل أنفسكام َاجلُ ُ ْ ِْ ُِ َ ََ َ َُ َ َ ِ
َّمنه، وتصد َ َْ َ ُ  . )٢(»َقاِ
r 

  مترةبأخذ احلسن بن عيل : قال سعن أيب هريرة   
ْكخ، كخ«: rمن متر الصدقة، فجعلها يف فيه، فقال النبي  َْ َ« 

َليطرحها، ثم قال َ ُ َّْ ََ َ َ َأما شعرت أنا ال نأكل الصدقة« :ِ َ َ ََّ َُ ُ ْ َ ََّ َ َْ ََ«)٣( . 
له؛ مع فقد منع حفيده من أخذ التمر الذي ال جيوز له أك  

 .ّأنه صبي صغري غري مكلف
َإين ألنقلب إىل «:  قالrعن النبي  سوعن أيب هريرة    ِ ُِ ِ َ ْ َ َ ِّ

                                                      
 . باع: أي) ١(
 ).١٧٢١(مسلم ، و)٣٤٧٢(رواه البخاري ) ٢(
 ).١٠٦٩(، ومسلم )١٤٩١(رواه البخاري ) ٣(
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َّأهيل فأجد التمرة ساقطة عىل فرايش، فأرفعها آلكلها، ثم  ْ َ َ َ ُْ ًَ ََ ُ ِ ُِ َ َْ َ ََ ِ َِ ِ َِ َ َ َّ ُ َ
َأخشى أن تكون صدقة فألقيها ِ ْ ُ َ ً َ َ َ َْ َ ُْ ََ َ«)١(.  

 

  بالقاحة، ومنا املحرمrكنا مع النبي : قال س عن أيب قتادة  
 حرم، فرأيت أصحايب يرتاءون شيئا، فنظرت فإذا محارومنا غري امل

 .ال نعينك عليه بيشء إنا حمرمون: ، فقالوايوحش، فوقع سوط
فعقرته فأتيت ، فتناولته فأخذته، ثم أتيت احلامر من وراء أكمة

 فأتيت. ال تأكلوا: موقال بعضه. كلوا: به أصحايب، فقال بعضهم
ٌكلوه، حالل« :فقال،  فسألته-وهو أمامنا- rالنبي  َ َ ُ ُ ُ«)٢( . 

َوقع سوط أيب قتادة عىل األرض، فلم يرفع السوط : أي  
 ؛ ألهنم خافوا أن يكون ذلك من املعاونةy ٌأحد من الصحابة

ً أيضا ثم تورعوا. وهم حمرمون وهو غري حمرمعىل صيد الرب، 
عام؛ ألنه ما تنبه للصيد إال عندما رآهم عن مشاركته يف الط

 .ينظرون إليه
                                                      

 ).١٠٧٠(ومسلم ) ٢٤٣٣(رواه البخاري ) ١(
 ).١٨٢٣(رواه البخاري ) ٢(
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س 

ً بلغ ورعه مبلغا عظيام، وهو سإن أبا بكر الصديق   
 . rأفضل الورعني بعد النبي 

كان أليب بكر غالم خيرج له : قالت لعن عائشة   
 اخلراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بيشء فأكل

 وما: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: ، فقال له الغالممنه أبو بكر
ُوما أحسن الكهانةكنت تكهنت إلنسان يف اجلاهلية، : هو؟ قال ِ ُ 

. فلقيني فأعطاين بذلك، فهذا الذي أكلت منه، إال أين خدعته
 . )١(فأدخل أبو بكر يده فقاء كل يشء يف بطنه

 س 

كان :  قالس  عن عمر بن اخلطابب عن ابن عمر  
 فرض للمهاجرين األولني أربعة آالف يف أربعة، وفرض البن

هو من املهاجرين فلم : ثالثة آالف ومخسامئة، فقيل لهعمر 

                                                      
 ).٣٨٤٢(رواه البخاري ) ١(
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ليس هو : يقول. إنام هاجر به أبواه: من أربعة آالف؟ قال نقصته
 .)١( هاجر بنفسهكمن
ألن ابن عمر هاجر به أبواه وهو صغري، فلم يعده كمن   

 .ه، من تورعههاجر بنفس
 قسم سإن عمر بن اخلطاب : وقال ثعلبة بن أيب مالك  

فقال له ، فبقي مرط جيد، مروطا بني نساء من نساء الـمدينة
 r اهللايا أمري املؤمنني، أعط هذا ابنة رسول : بعض من عنده

ألهنا حفيدة النبي -يريدون أم كلثوم بنت عيل؛ . التي عندك
r-م سليط من نساء األنصاروأ. أم سليط أحق: ، فقال عمر 

فإهنا كانت تزفر لنا القرب : ، قال عمرr اهللاممن بايع رسول 
 . ختيط: تزفر. )٢(يوم أحد

؛ ألهنا rفتورع عن إعطاء زوجته مع أهنا حفيدة النبي   
 .حتته

                                                      
 ).٣٩١٢(رواه البخاري ) ١(
 ).٢٨٨١(رواه البخاري ) ٢(
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ل 

  بالورع يف قصة اإلفك، حينام وقعاهللامحاها  لزينب   
 تناقل الناس كالم املنافقني، فمع، ول املنافقون يف عائشة

وكانت تنافسها وتساميها عند النبي ، أهنا من رضائر عائشة
r ،ولكن ملا جاء الكالم يف عائشة تورعت . 

يسأل زينب بنت  r اهللاكان رسول : لتقول عائشة   
ِيا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟« :جحش عن أمري، فقال ِ ِْ َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َ«. 

 واهللا ما علمت ،محي سمعي وبرصييا رسول اهللا أ: فقالت
 فعصمها اهللا ،وهي التي كانت تساميني: قالت. عليها إال خريا

 .)١( بالورع
ب 

فوضع : ًمزمارا، قال سسمع ابن عمر : عن نافع قال  
يا نافع، هل : إصبعيه عىل أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال يل

 .)٢(فرفع إصبعيه من أذنيه: قال. ال: فقلت: ًتسمع شيئا؟ قال
                                                      

 ).٢٧٧٠(ومسلم ) ٢٦٦١(رواه البخاري ) ١(
 .، وحسنه األلباين)٤٥٣٥(واإلمام أمحد ) ٤٩٢٤(رواه أبو داود   ) ٢(
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 اهللاكنا مع طلحة بن عبيد : عن عبد الرمحن بن عثامن قال  
ونحن حرم، فأهدي لنا طائر، فمنا من أكل، ومنا من  س

 أكلناه: (فلم يأكل، فلام استيقظ طلحة وافق من أكل وقالتورع 
 .)١()r اهللامع رسول 
 

 بن املبارك اهللاحكى احلسن بن عرفة عن دقيق ورع عبد   
ًأنه استعار قلام من رجل بالشام، ومحله إىل خراسان ناسيا،  ً

 .)٢(فلام وجده معه رجع إىل الشام، حتى أعطاه صاحبه
 .وقصص الورعني ال تنتهي، وإنام احلر تكفيه اإلشارة  

 

                                                      
 ).٥/٦٤(تفسري الطربي   )١(
 ).٥/٣٣٧(هذيب هتذيب الت  ) ٢(
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- قال قتادة ]١٤:األعىل[ Ô Ó Ò Ñ  :قال تعاىل  
ًعمل ورعا: (-اهللارمحه  َ ِ َ()١( . 
رأيت سفيان الثوري : (-اهللارمحه -قال موسى بن محاد   

ن شجرة إىل يف املنام يف اجلنة، يطري من نخلة إىل نخلة، وم
بالورع، : ، بم نلت هذا؟ قالاهللايا أبا عبد : شجرة، فقلت

 .)٢()بالورع
 

  عوراتاهللاعليك بالزهد يبرصك : (-اهللارمحه -قال سفيان   
 .)٣() عنك حسابكاهللالدنيا، وعليك بالورع خيفف 

                                                      
 ).١٢/٥٤٦(تفسري الطربي   ) ١(
 ).٢٧٥(املنامات البن أيب الدنيا   ) ٢(
 ).٦٣(، والزهد وصفة الزاهدين البن األعرايب )٧/٢٠(حلية األولياء   ) ٣(



 الـورع  
  

 

جيزئ قليل الورع : (-اهللارمحه -ال يوسف بن أسباط ق  
 .)١()عن كثري العمل

فأخذ حصاة . عظني: وقال رجل أليب عبد الرمحن العمري  
 ٌمثل هذا ورع يدخل يف قلبك خري لك من: (من األرض فقال

 .)٢()صالة أهل األرض
 

من ال يدعه ورع املؤ: ( قال- اهللارمحه  -عن بالل بن سعد   
حتى ينظر ماذا نوى، فإذا صلحت النية فباحلري أن يصلح ما 

 .)٣()دونه
 

من خاف صرب، : (-اهللارمحه - األنطاكي اهللاقال أبو عبد   
                                                      

 ).٨٧(، والتواضع واخلمول البن أيب الدنيا )٨/٢٤٣(حلية األولياء   ) ١(
 ).٢٣( الدنيا ، والورع البن أيب)٨/٢٨٦(حلية األولياء   ) ٢(
 .بترصف) ٥/٢٣٠(حلية األولياء   ) ٣(
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 . )١()ومن صرب ورع، ومن ورع أمسك عن الشبهات
 

يكفي من الدعاء مع : (-اهللارمحه -قال حممد بن واسع   
 . )٢()ُالورع اليسري؛ كام يكفي القدر من امللح

 

 ال يتم طلب العلم إال بأربعة: (-اهللارمحه -قال ابن املبارك   
 .)٣()بالفراغ، واملال، واحلفظ، والورع: أشياء

 

ُّقال القنوجي    عامل من الورع؛ البد لل: (-اهللارمحه -َ
 .)٤()ليكون علمه أنفع، وفوائده أكثر

                                                      
 ).٩/٢٩٠(حلية األولياء   ) ١(
 ).١١٤٩(شعب اإليامن   )٢(
 ).١٧٣٢(شعب اإليامن   ) ٣(
 ).١/٢٤٨(أبجد العلوم   ) ٤(
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ًما خالفت رجال يف هواه : (-اهللارمحه -قال سفيان الثوري   
 .)١()َّإال وجدته يغيل عيل، ذهب أهل العلم والورع

 

فسه عن ًفإن اإلنسان متى ما كان ورعا اشتغل بعيوب ن  
َّعيوب العاملني، وسبب له ذلك الشغل يف إصالح عيوب نفسه، 

 : -اهللارمحه -قال إبراهيم بن داود بن شداد 
ًواملرء إن كان عاقال ورعا   َ ِْ َ ًَ َِ َ ِ ُ ْ َ  
ــه     ــوهبم ورع ــن عي ــه ع ْأخرس َ ُ ْ ُُ ُ ََ ْ َ َِ ِ ْ َ  
ُكام السقيم املريض يشغله   ُُ ِ ِْ َُ ِ َ ُ َّ َ  
ْعن وجع الناس كلهم     ِ ِّ ُ ِ َّ ِ َ َ ْ ُ وجعَ َ   )٢ (ْهـَ

 

                                                      
 ).٧/١٩(حلية األولياء   ) ١(
 ). ٢١٨(الورع البن أيب الدنيا   ) ٢(
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ٌما خاصم ورع : (-اهللارمحه -يقول عبد الكريم اجلزري    ِ
 .)١()قط

 

: مخسة من السعادة: (-اهللارمحه -قال الفضيل بن عياض   
 اليقني يف القلب، والورع يف الدين، والزهد يف الدنيا، واحلياء،

 .)٢()والعلم

                                                      
 ).٨٤٨٩(شعب اإليامن ) ١(
 ).١٠/٢١٦(حلية األولياء ) ٢(
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 سبحانه وتعاىل هيبها من يشاء من اهللاٌإن الورع هبة من   
املرتبة عني العبد عىل الوصول إىل هذه تعباده، وهناك أسباب 

 :اجلليلة العلية، ومن تلك األسباب
 

اجتنب ما حرم عليك : (س بن مسعود اهللاقال عبد   
 .)١()تكن من أورع الناس

 

: بشهادة، فقال له سشهد رجل عند عمر بن اخلطاب   
. لست أعرفك، وال يرضك أن ال أعرفك، ائت بمن يعرفك

: بأي يشء تعرفه؟ قال: قال. أنا أعرفه: فقال رجل من القوم
فهو جارك األدنى الذي تعرفه ليله : فقال. بالعدالة والفضل

فمعاملك بالدينار : قال. ال: رجه؟ قالوهناره ومدخله وخم
                                                      

 .، وصححه ابن اجلوزي)٢٠١(شعب اإليامن ) ١(
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 فرفيقك: قال. ال: والدرهم اللذين هبام يستدل عىل الورع؟ قال
: قال. ال: يف السفر الذي يستدل به عىل مكارم األخالق؟ قال

 .)١(ائت بمن يعرفك: ثم قال للرجل. لست تعرفه
 :  عن الورع فقال-اهللارمحه -وسئل سفيان الثوري 

ُإين وجدت    ْ َ َ ِّ ْفال تظنوا غيِ َ ُّ ُ ََ ُرهـَ َ   
َهذا التورع عنـد هـذا الدره     َ َْ ُِّّ َ ََّ َْ ِ َ   ِمـــَ
َفإذا قدرت عليه ثم تركت   َْ َ َّ ُْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ  ُهــِ
َفاعلم بأن هن     ُ َّ ََ ِ ْ َ ْاك تقــْ َ ِـمسلمالَوى ـَ ِ ْ ُ) ٢(  

 :بعضهموأنشد 
َال يغرنك من    َِ َ ْ َّ ُ ْـمرء قميص رقعهالَ َ ٌَ ََ ْ َِ ِ 
ْأو إزار فو     َْ ٌ َ ِ ْق كعب الساق منه رفعهَ َ ُ َْ ََ َّْ ِ ِ ِ َ 
ْأو جبني الح فيه أثر قد قلعه   َ َ َْ ََ َ َْ ٌ َ َِ ِ ٌ ِ 
ْولدى الدرهم فانظر غيه أو ورعه     َ ْ ُ َّ ََ َ ْ َْ َ ُ َْ ِّ َِ َ َ)٣( 

                                                      
 .، وصححه األلباين)٢٠١٨٧(سنن البيهقي الكربى   )١(
 ).٨٦(خمترص شعب اإليامن للقزويني   ) ٢(
 ).٢/٨٢(إحياء علوم الدين   ) ٣(
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 تولد ورع املتورعني: (-اهللارمحه -قال أبو العباس بن عطاء   
ردلة، وأن ربنا الذي حياسب عىل اللحظة من ذكر الذرة واخل

 ٍواهلمزة واللمزة ملستقص يف املحاسبة، وأشد منه أن حياسبه عىل
مقادير الذرة وأوزان اخلردلة، ومن يكن هكذا حسابه حلري 

 .)١()أن يتقي
 

اخلوف يكسب : (-اهللارمحه - األنطاكي اهللاقال أبو عبد   
 . )٢()الورع

 

 :الورع من ثالث خصال: (-اهللارمحه -قال حييى بن معاذ   
 .)٣()من عز النفس، وصحة اليقني، وتوقع املوت

                                                      
 ).٢٧٠(شعب اإليامن   ) ١(
 ).٩/٢٩٠(حلية األولياء   ) ٢(
 ).١٠/٦٨(حلية األولياء   ) ٣(
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 أنه ما ابتدع: لقد كنا نتحدث: (-اهللارمحه -قال األوزاعي   
ُرجل بدعة إال سلب ورعه َ ِ ُ()١(. 

  يف معرض ذمه ألهل-اهللارمحه - وقال أبو املظفر السمعاين  
ًوهل رأى أحد متكلام أداه نظره وكالمه إىل تقوى : (الكالم ٌ

يف الدين، أو ورع يف املعامالت، أو سداد يف الطريقة، أو زهد 
يف الدنيا، أو إمساك عن حرام أو شبهة، أو خشوع يف عبادة، أو 

 .)٢()ازدياد يف طاعة، أو تورع من معصية؛ إال الشاذ النادر
 

إذا عمل املؤمن بالعلم : (-اهللارمحه - اهللاقال سهل بن عبد   
 .)٣()اهللادله عىل الورع، فإذا تورع صار قلبه مع 

                                                      
 ).٥/١٢٧(يث ذم الكالم وأهله أحاد  ) ١(
 ).٦٥(االنتصار ألصحاب احلديث   ) ٢(
 ).١٠/٢٠٥(حلية األولياء ) ٣(
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قالت امرأة من : -اهللارمحه -قال أبو جعفر الصفار   
حرام عىل قلب يدخله حب الدنيا أن يدخله الورع : (البرصة
 .)١()اخلفي

حرام عىل قلب : (-اهللارمحه -بو جعفر املخويل وقال أ  
 ٌوكثري من املتورعني. )٢()صحب الدنيا أن يسكنه الورع اخلفي

 من - والعياذ باهللا -هم من الفقراء؛ وذلك ملا أصاب الناس 
الربا، وأكل أموال الناس بالباطل، واختالط احلالل باحلرام، 

 . رعنيًنرى يف الناس أحدا من الونكد ما أصاهبم؛ مل 
ًما رأيت ورعا قط إال : (-اهللارمحه -قال سفيان الثوري   
 .فمن مل يزهد يف الدنيا مل يصرب عىل الورع. )٣()ًحمتاجا

 

                                                      
 ).٢٩(الورع البن أيب الدنيا   )١(
 ).١٤/٤١٠(تاريخ بغداد   ) ٢(
 ).٢٨/٣٤٠(هتذيب الكامل   ) ٣(
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إذا دخل الغضب : (-اهللارمحه -قال أبو عبداهللا الساجي   
 .)١()عىل العقل ارحتل الورع
 

: مفتاح الزهد والعفة والورع: (-اهللارمحه -يقول الغزايل   
 .)٢()قلة األكل، وقمع الشهوة

 

قلة احلرص والطمع؛ : (-اهللارمحه -قال إبراهيم بن أدهم   
 .)٣()تورث الصدق والورع

 

من كثر كالمه : ( قال- اهللارمحه  -عن عبداهللا بن أيب زكريا   

                                                      
 ).٩/٣١٧(حلية األولياء   )١(
 ).٨١(معارج القدس   ) ٢(
 ).٨/٣٥(حلية األولياء   ) ٣(
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َّكثر سقطه، ومن كثر سقطه قل ورعه، و من قل ورعه أمات َ
 .)١() قلبهاهللا

 

:  إىل احلكم بن غيالن القييس-اهللارمحه -كتب األوزاعي   
يفتن القلب، وينبت الضغينة، وجيفي القلب،  دع من اجلدال ما(

َويرق الورع يف املنطق والفعل ُُّ ِ()٢(. 
 

: بم يتم الورع؟ قال: -اهللارمحه -سئل إبراهيم بن أدهم   
باشتغالك عن عيوب اخللق بذنبك، وعليك باللفظ اجلميل (

 من قلب ذليل لرب جليل، فكر يف ذنبك وتب إىل ربك؛ يثبت
 .)٣()الورع يف قلبك

                                                      
 ).٥/١٤٩(حلية األولياء   ) ١(
 ).٦/١٤١(حلية األولياء ) ٢(
 . بترصف)٨/١٦(حلية األولياء ) ٣(
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من شغل جوارحه : (-اهللارمحه - اهللاقال سهل بن عبد   
ِ به؛ حراهللابغري ما أمره   . )١()َم الورعُ

َمن اشتغل بالفضول حرم الورع: (ًوقال أيضا   ِ ُ()٢(. 
 

َّمن قل حياؤه قل ورعه، : (سقال عمر بن اخلطاب    َّ
 .)٣()َّومن قل ورعه مات قلبه

                                                      
 ).٥٠٥٦(شعب اإليامن ) ١(
 ).١٠/١٩٦(حلية األولياء ) ٢(
 ).٢/٣٧٠(املعجم األوسط للطرباين ) ٣(
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ّالورع عام الورع املرشوع هو : (-اهللارمحه -قال ابن تيمية   
َقد ختاف عاقبته َوما يشك يف حتريمه، علم حتريمهُوهو ما ي، ُ ُ ،

 .)١()وليس يف تركه مفسدة أعظم من فعله
 . فيام تقدمًوقد رضبنا هلذا الورع أمثلة كثرية  

 

 

إن بعض الناس يزيد يف الورع عن حده، وخيرج به عن   
ًوهو غلط فاحش؛ فإن لكل يشء حدا، ومتى مقامه املطلوب، 

ما جتاوز اإلنسان هذا احلد فقد خرج عنه، فلذلك ال ينبغي 
 .لشخص أن يزيد يف الورع ويغلو فيه
                                                      

 .باختصار) ٥١٢-١٠/٥١١(جمموع الفتاوى   ) ١(
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ادعاء بعضهم أن املال : ومن املسائل التي يغلو الناس فيها  
احلرام إذا اختلط باحلالل فإنه جيب إخراج عني املال احلرام، 

 مائة ريال نصفها حالل ونصفها حرام، فلو كان الرجل يملك
 إنه ال ينفعه هذا التخلص: فتخلص من نصفها؛ فإن بعضهم يقول

حتى يتخلص من النصف املحرم بعينه، وهذا من الغلو اخلارج 
 .عن حد الورع

 فإن العلامء قد اختلفوا يف املال الذي اختلط حالله بحرامه،  
ًام يسريا، قال فبعضهم منع من األكل منه إال إذا كان احلر

ينبغي أن جيتنبه، إال أن يكون شيئا : (-اهللارمحه -اإلمام أمحد 
 .)١()يسريا أو شيئا ال يعرف

َورخص قوم من السلف يف األكل ممن يعلم أن يف ماله    ُ ٌ ّ
َحرام ولكن ال يعلم عىل التعيني ما هو احلرام قال الزهري . ُ

أنه حرام ُال بأس أن يؤكل منه ما مل يعرف : (-اهللارمحه -
 . )٢()بعينه

                                                      
 ).٧٠(جامع العلوم واحلكم   ) ١(
 ).٧٠(علوم واحلكم جامع ال  ) ٢(
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ًوبعضهم تورع عنه مطلقا، قال سفيان    ال : (-اهللارمحه -َّ
ّيعجبني ذلك، وتركه أعجب إيل ُ()١(. 

لكن إذا أخرج قدر املال احلرام فيجوز الترصف فيه، قال   
ًإن كان املال كثريا أخرج منه قدر : (-اهللارمحه -اإلمام أمحد  ُ

 . )٢()ّاحلرام وترصف يف الباقي
 جيوز يف هذه احلالة أن يتورع اإلنسان عن املال بعد فال  

 .إخراج القدر املحرم منه
وقد يدخل الشك عىل بعض الناس يف قضايا ال يرشع هلم   

ًالسؤال فيها أبدا، فهل جيوز إلنسان دخل عىل بيت مسلم 
ِمستور ال يعرف عنه أي ريبة، ووضع له الطعام، أن يقول له ُ َُ :

 !. هذا العشاء من أين أتيت به؟املال الذي اشرتيت به 
  بل إن هذا فيهليس هذا من الورع، !هل هذا من الورع؟ف  

واهتام املسلم ووضعه ! إيذاء للمسلم، ألن سؤاله هذا اهتام له
                                                      

 ).٧٠(جامع العلوم واحلكم   ) ١(
 ).٧٠(جامع العلوم واحلكم   ) ٢(
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  ال جيوز، وهذا،يف موضع الشك بدون قرينة وال دليل وال بينة
 .من سوء ظن، وإيذاء املسلم للمسلم حرام

 

هناك بعض األمور والقضايا ال جيوز االلتفات إليها، وهي   
 .تعد من ورع املوسوسني

 يف فتح الباري حيث -اهللارمحه -ما ذكره ابن حجر : ومثاله  
ورع املوسوسني كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن : (قال

وكمن يرتك رشاء ما ، يكون الصيد كان إلنسان ثم أفلت منه
وليست ،  يدري أماله حالل أم حرامحيتاج إليه من جمهول ال

 . )١()هناك عالمة تدل عىل الثاين
 -اهللارمحه -ومثال آخر لورع املوسوسني ما ذكره الزركيش   

 لو حلف ال يلبس غزل زوجته، فباعت غزهلا، ووهبته: (حيث قال
 .)٢()الثمن؛ مل يكره أكله، فإن تركه فليس بورع بل وسواس

                                                      
 ).٤/٢٩٥(فتح الباري ) ١(
 ).٢/٢٣٠(املنثور يف القواعد ) ٢(
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الورع الدقيق الذي ال يليق بكل هناك مسائل من   
 .األشخاص

ّوهاهنا أمر ينبغي التفطن : (-اهللارمحه -قال ابن رجب   
وهو أن التدقيق يف التوقف عن الشبهات إنام يصلح ملن ، له

استقامت أحواله كلها وتشاهبت أعامله يف التقوى والورع، 
ّفأما من يقع يف انتهاك املحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع 

 .ن يشء من دقائق الشبهة فإنه ال حيتمل له ذلك بل ينكر عليهع
 :كام قال ابن عمر ملن سأله عن دم البعوض من أهل العراق  

 وسمعت النبي! يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا احلسني؟
rَام رحيانتاي من الدنياـُه«:  يقول َْ َُّ َْ َِ َ ْ َ«)١(.   

ِوسئل اإلمام أمحد    ً يشرتي بقال  عن رجل-اهللارمحه -ُ
التي تربط هبا حزمة البقل، فقال : ُويشرتط اخلوصة، يعني

                                                      
 ).٥٦٤٨(رواه البخاري ) ١(



 الـورع  
 

 

إبراهيم بن أيب نعيم :  قالوا!ما هذه املسائل؟: اإلمام أمحد
هذا ، إن كان إبراهيم بن أيب نعيم فنعم : فقال. يفعل ذلك
  .)١()يشبه ذاك

أن الورع منه دقائق ال تليق بأي أحد، بل : فاخلالصة  
 .رع فيها إذا كان من أولئك الفسقة أو املتساهلنيينكر عىل من تو

 
 
 
 
 
 

                                                      
 ).١١١(جامع العلوم واحلكم ) ١(



 الـورع  
  

 

له أرضار ومفاسد عظيمة عىل املرء يف دينه  إن ترك الورع  
أيام عبد مل : (-اهللارمحه - اهللاودنياه، يقول سهل بن عبد 

يتورع ومل يستعمل الورع يف عمله؛ انترشت جوارحه يف 
 .)١()املعايص، وصار قلبه بيد الشيطان وملكه

 قال إياس بن.  إلحباط عملهاوقد يكون عدم تورع املرء سبب  
 .)٢()كل ديانة أسست عىل غري ورع فهي هباء: (-اهللارمحه -معاوية

ُبل إن ترك الورع يفسد األمة اإلسالمية، ويسبب نزع    ِّ َُ
: -اهللارمحه - اهللاألعامل الصاحلة منها، قال سهل بن عبد 

 .)٣()منهم اخلشوع برتكهم الورعتظهر يف الناس أشياء ينزع (
ورعني، توالورع ليس دعوى يدعيها اإلنسان فيكون من امل  

                                                      
 ).١٠/٢٠٥(حلية األولياء   )١(
 ).٣/٤١٣(هتذيب الكامل   ) ٢(
 ).١٠/٢٠٦(ولياء حلية األ  ) ٣(



 الـورع  
 

 

َّبل البد له من االجتهاد والعمل حتى حيصله ويتحقق الورع يف  ُ
 .قلبه
ٌ بدون ورع عن حمارمه كذب عىل النفس، اهللاوادعاء حمبة   

 بغري ورع عن اهللامن ادعى حب : (-اهللارمحه -يقول حاتم 
 .)١()مه فهو كذابحمار
فينبغي للمسلم أن يكون أهم أموره عنده الورع يف دينه،   

 . ومراقبته فيام أمره به وهناه عنهاهللاواستعامل تقوى 
ًوواظب عىل التقوى وكن متورعا   ِّْ َُ ْ َ َ ْ َ ََ َُّ َ َ ِ 

َصبورا عىل البلوى وبالدين كن شهام   ْ ْ َ َ َ ُ ََ ُ ِ ِّ ِ ْ َ َ ً)٢( 
 .فطوبى ملن كان شعار قلبه الورع  
اللهم امجع عىل اهلدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، واجلنة   

ًمآبنا، وارزقنا شكرا يرضيك عنا، وورعا حيجزنا عن معاصيك ً ،
ًوخلقا نعيش به بني الناس، وعقال  ً ُ  . نفعنا بهتُ

                                                      
 ).٨/٧٥(حلية األولياء   ) ١(
 ).٨٥(نرش طي التعريف   ) ٢(



 الـورع  
  

اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غري ضالني وال مضلني، واغفر   
 .لنا ذنوبنا أمجعني

 .ه تتم الصاحلاتواحلمد هللا الذي بنعمت  
 . عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلماهللاوصىل   

  



 الـورع  
 

 

 

 فيام ييل مستويان من األسئلة حول املوضوع، أسئلة حلوهلا  
 .مبارشة، وهي أسئلة املستوى األول

 . وأسئلة حتتاج إىل بحث وتأمل وهي أسئلة املستوى الثاين  
 

  هو الورع الواجب؟ما  -١

  .وعرف كل مرتبة من املراتب. للورع أربع مراتب، اذكرها  -٢

 .اذكر ثالثة أحاديث تدل عىل فضل الورع  -٣

 ملاذا اشرتط الورع يف القضاء؟  -٤

 .اذكر ثالثا من صور ورع الصاحلني  -٥

 .اذكر مخسا من فوائد الورع  -٦

 .ما معنى الغلو يف الورع؟ واذكر أمثلة لذلك  -٧

  للورع؟اهللاما هو تعريف اإلمام ابن القيم رمحه   -٨



 الـورع  
  

 .اذكر أقسام الناس يف الورع  -٩

 .اذكر مثالني لورع املوسوسني  -١٠

 

 .ما حقيقة الورع  -١ 
  من أسباب حتصيل الورع؟ًاكيف يكون ترك اجلدال سبب  -٢

 .وضح ذلك. الورع سبب لإلمساك عن الشبهات  -٣

اذكر بعض األسباب التي تعني عىل حتصيل الورع، غري   -٤
 .ما ذكر من األسباب

 ).الورع ( اذكر عددا من الكتب التي اهتمت بموضوع   -٥

اذكر قصة تدل عىل أن الورع يكون يف الرس كام يكون   -٦
  .يف العلن

 كيف يكون التورع عن بعض املباحات ورعا؟  -٧

 . بقلبه؟ وضح ذلكهل يكفي أن يكون املسلم ورعا  -٨



 الـورع  
 

 

gs 
 ٥  مقدمة

 ٧  أمهية املوضوع
 ٩  تعريف الورع

 ١٢  وجوب الورع وفضله
 ١٧  حقيقة الورع
 ٢٧  العلم والورع

 ٢٩  صور من ورع الصاحلني
 ٣٦  فوائد الورع

 ٤١  ؟كيف نصبح من أهل الورع
 ٤٩  وعاملرشغري الورع املرشوع والورع 

 ٥٣  الورع الدقيق
 ٥٥  اخلامتة
 ٥٨   فهمكاخترب

 ٦٠  املحتويات


